Referat af ordinær generalforsamling

Søndag den 24. marts 2019 blev der afholdt ordinær general forsamling i Solgårdens
Musikalske venner i caféen på Solgården. Der var mødt 15 medlemmer op, og Solgården
bød på kaffe/te og lækker nøddemazarin tærte.
De fremmødte i bestyrelsen var:
Tommy Wedel (formand), Jacob Lützen, (næstformand), Tage Ravn (kasserer), Agnete
Friis (sekretær), Arne Sivertsen (medlem), Hanne Isabella Pedersen (2. suppleant),
Lene Fossum (3. suppleant)
Desværre havde Ebba Ravn (1. suppleant) måtte melde afbud.
Formanden åbnede mødet med at byde alle velkommen og takkede for deres deltagelse
og interesse.
Herefter blev Per ”Pisk” valgt til dirigent.
Per takkede for valget og gik herefter over til dagsordenen, som var:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forlag
Valg til bestyrelsen
Eventuelt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jfr. vedtægterne § 7.
Han redegjorde ligeledes for, at kun fremmødte, der har betalt medlemsbidrag, er stemmeberettigede, hvilket de alle var.
Der var ingen indsigelser.
Valg af referent blev foreningens sekretær, Agnete.
Per gav herefter ordet til formanden.

ad pkt 2:
Tommy lagde for med at præsentere bestyrelsens medlemmer, hvorefter han gik over til
beretningen. (se separat bilag).

Tommy sluttede med en stor tak for samarbejdet i bestyrelsen, Solgårdens ledelse og
personale, samt til alle de fremmødte.
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, som herefter blev godkendt.

Ad pkt 3:
Kassereren, Tage Ravn, fremlagde regnskabet, som forinden var uddelt til de fremmødte
sammen med budgettet for 2019.
Tage redegjorde for de modtagne fondsmidler:
Kr. 10.000 fra Danske Bank, og Kr. 10.000 fra Lemvigh Müller Fonden.
Herudover har foreningen modtaget støtte fra LKT’s § 18 midler på i alt Kr. 25.000.
Donationen ifm. Tommy’s fødselsdag beløb sig til i alt. kr. 7.300 og sammen med de
5 bidrag à Kr 2.500 fra lokale firmaer til støttekoncerten, blev overskuddet derfor på ca.
Kr 34.000.
I 2018 lå støttemedlemstallet på 94 svarende til et bidrag på Kr. 14.096,25
Kassereren kunne konstatere, at foreningens økonomi er ”fornuftig”.
Der var ingen yderligere spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt.
Budgettet for 2019 blev fremlagt og gennemgået.
Der var ingen spørgsmål til det fremlagte.
Tommy sluttede med en stor tak til Tage for det store arbejde.

Ad pkt 4:
Det blev besluttet, at det årlige støttebidrag på Kr. 150 fortsætter uændret, da foreningens
økonomi ser ”fornuftig” ud.

Ad pkt 5:
Ingen indkomne forslag til behandling.

Ad pkt 6: Valg til bestyrelsen
Formand og menigt medlem er på valg i ulige år, d.v.s. Tommy Wedel og Arne Sievertsen.
Formanden genopstillede og blev genvalgt.
Arne blev ligeledes genvalgt.
Suppleanterne er på valg hvert år. Alle genopstillede (inkl. Ebba, som desværre ikke
kunne deltage) og blev genvalgt.

Ligeledes blev foreningens revisor, Kaare Lausten genvalgt på anbefaling af Tage.

Ad pkt. 7:
Ingen emner blev bragt op under eventuelt.

Formanden sluttede herefter med, at fortælle lidt om det store arbejde med at skaffe
sponsorer til støttekoncerten og hans besøg hos: Nybolig, Engholm Begravelse, Virum
Motor, Skjern Bank, frisør Ashy samt Holte Vinhandel, Vinthers Bageri, Meny Blomster og
Netbuket.dk. Efterfølgende havde han besøgt dem igen med et ”takkediplom” og hørte
kun positive tilbagemeldinger fra deres deltagere.
Tommy takkede ligeledes Tage for endnu engang at have skaffet kr. 25.000 fra Johs. Fog
fonden i år.
Dirigenten lukkede herefter mødet, takkede formanden og foreningen for deres arbejde og
generalforsamlingen sluttede kl. 15.47.

Solgården den. 24. marts 2018

-------------------------------------------formand

--------------------------------------dirigent

